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Generalforsamling 

Tirsdag den 26. marts 2019 på Højskolen Østersøen 

 

Formandens beretning for året 2018: 

Som de foregående år er der én beretning, og den vil efter generalforsamlingen blive 
lagt ud på foreningens hjemmeside, hvor alle kan læse den. 
  
Lokalbestyrelsen bestod efter generalforsamlingen i marts 2018 af flg.: 

Birte Fangel, formand 
Karen Margrethe Fink, næstformand og sekretær 
Povl Petersen, kasserer 
Margit Olavsgaard, PR 
Ulla Bjerregaard Jessen, udgik af bestyrelsen pr. 1/9-18 efter eget ønske 
Birgit Støchkel, ad hoc opgaver 
Brian Roworth, ad hoc opgaver 

 
Lokalbestyrelsen har i 2018 holdt 7 bestyrelsesmøder. Vores lokalafdeling stod for 
kredsmødet den 24. september med en spændende rundvisning på Abena A/S og 
efterfølgende møde på Røde Kro. Vi var to, der deltog i Repræsentantskabsmødet i 
Vejle 26. maj, Povl Petersen deltog i den årlige tillidsmandsdag i november i Vejle, 
og jeg har været til 4 FU-møder på Mogens Jensens kontor på Christiansborg. 
 
Lokalafdelingens medlemstal er pr. 31.12.18 på 155. Det er en lille tilbagegang på 2 i 
forhold til året før. Både på kredsplan og landsplan er medlemstallet desværre stadigt 
faldende. Der bliver flere pensionistmedlemmer, og det er svært at få nye og yngre 
medlemmer. Det bliver forhåbentligt bedre i Jubilæumsåret 2019, hvor Landsstyrel-
sen har vedtaget, at alle nye medlemmer i 2019 får gratis medlemskab dette år. 
 
Vi har også i 2018 modtaget et beløb på 6.000 kr. fra Aabenraa Kommune. Det er vi  
glade for, da vi ikke kan fastholde det nuværende aktivitetsniveau uden den støtte. Vi 
kunne ønske os, at beløbet blev pristalsreguleret., jfr. årsregnskabet. 
 
Vi forsøger hele tiden at udvide medlemskartoteket med flere mailadresser. Det hjæl-
per i forbindelse med de nyhedsbreve, vi sender ud, så vi sparer den dyre porto. Vi 
mangler mailadresser på ca. 10 medlemmer. Vi lægger fortsat årsprogrammet på 
hjemmesiden, som I kan finde på www.aabenraa.foreningen-norden.dk. Og vi er også 
på Facebook. Vi har en dygtig webmaster i Ole Møller. 
  

Årets program: 
 
Tirsdag den 23. januar på Skyttegaarden: Journalist og forfatter Søren Peder Søren-
sen, fortæller på baggrund af sin bog ”Qullissat – byen, der ikke ville dø” om  den 
nedlagte grønlandske kulmineby. 1969 – 1972 blev ca. 1100 mennesker tvangsflyttet 
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fra Qullissat til andre dele af Grønland. 57 begejstrede deltagere. 
 
Lørdag den 10. februar: Afstemningsfest på Folkehjem i samarbejde med Grænsefor-
eningen, Sprogforeningen, Historisk Samfund, Frederiksklubben, Sønderjysk Skole-
forening og Foreningen NORDEN. Historisk Samfund stod for arrangementet, og 
museumsinspektør René Rasmussen var hovedtaler. Der var ca. 220 deltagere. 
 
Efter Generalforsamlingen den 20. marts på Skyttegaarden fortalte tidligere direktør i 
Sdj. Amt, Finn Hansen, om ”Samarbejde over landegrænser”. Foredraget byggede på 
erfaringer og iagttagelser fra mange års ansættelser i stat og Amt.  29 deltagere. 
 
Onsdag den 11. april i Høje Kolstrup og Sct. Jørgens Kirker: Bibliotekar Carsten 
Winther holder et utroligt spændende billedforedrag om maleren og kirkekunstneren 
Sven Havsteen-Mikkelsen. Arrangeret i samarbejde med Aabenraa Kunst- og Musik-
forening. Der var 50 deltagere. 
 
Fredag den 15. juni : Sommerudflugt til Årø med båden ”Helene”. Der kom desværre 
for få tilmeldinger, så bestyrelsen valgte at aflyse turen.  
  
Efterårssæsonen begyndte med OrdFraNord, en nordisk litteraturfest i grænselandet.  
Arrangeret af bibliotekerne i Sønderjylland, Dansk Centralbibliotek i Flensborg og 
Stadtbibliothek i Flensburg. 
Onsdag den 3. oktober fortalte Suzanne Brøgger på Aabenraa Bibliotek om sit for-
fatterskab. Hun blev interviewet af Ivy York Möller-Christensen, professor på  Flens-
borg Universitet. Der var 80-85 deltagere. 
 
Torsdag den 25. oktober kl. 16 – 18  i Billedsalen på Folkehjem: ”Opvæksten i Søn-
derjylland set i perspektivet af afslutningen på 1. Verdenskrig og Genforeningen”. 
MF og tidl. minister Bertel Haarder fortæller meget inspirerende. Arrangeret i et 
samarbejde mellem Foreningen NORDEN, Sprogforeningen, Grænseforeningen og 
Aabenraa Bibliotekerne. 120 deltagere (der var ikke plads til flere). 
  
Mandag den 12. november: Nordisk litteraturuge med Skumringstimen på Aabenraa 
Bibliotek. Temaet var ”Helte i Norden”. Anette Jensen, tidl. leder af Nordisk Informa-
tionskontor, nu sognepræst i Løjt Kirke læste op fra ”Islandske konger” af Einar Mâr 
Gudmundsson og fortalte mere om hans forfatterskab. En rigtig god aften.  
54 deltagere. 
 
Julearrangement torsdag den 6. december i Løjt Kirke: Løjt  Kirkes Pigekor ledet af 
organist Ole Plauborg Jensen sang så smukt i kirken, og sognepræst Anette Jensen 
fortalte om kirkens smukke og sjældne altertavle. Efter kaffen i menighedslokalet var 
der fællessang, og Anette Jensen læste en humoristisk islandsk fortælling. Der var 13 
deltagere. 
 
 
 
 
Landsforeningen: 
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Foreningen NORDENs 100 års jubilæum i 2019 har fyldt meget i Landskontorets ar- 
bejde det sidste år. Landskontoret har ikke selv ressourcer til at planlægge/tilrette- 
lægge så store og så mange arrangementer. Der er derfor blevet ansat en projektchef, 
Karen Bue, til dette. Der er udnævnt en lang række ambassadører inden for mange 
kultur-områder, ligesom også et komunikationsbureau bistår med Jubilæumsskriftet, 
der bliver udsendt til alle medlemmer sammen med medlemsbladet NORDEN NU nr. 
2 i begyndelsen af april.  
Jeg vil ikke her komme ind på den lange række af arrangementer. De vil komme ud til 
alle foreningen NORDENs medlemmer sammen med Jubilæumsskriftet. 
 
Foruden i Danmark har foreningerne NORDEN i Norge og Sverige også 100 års jubi- 
læum, og til flere af arrangementerne deltager repræsentanter for de øvrige nordiske 
lande. Der er naturligvis også jubilæumsfejringer i Norge og Sverige.  
 
Jubilæumsåret giver os mulighed for at fortælle historien om, at Foreningen NOR-
DEN har spillet hovdrollen i det folkelige nordiske samarbejde. Et rodfæstet samar-
bejde med resultater, vi ofte glemmer: pasunion, fælles arbejdsmarked, socialkonven- 
tion, fælles uddannelsesmarked og med en fælles forståelse på flere politikområder, 
end nogen andre selvstændige landes samarbejde kan påvise.Vi har formået at skabe 
fælles syn på alle vigtige værdipolitiske områder, såsom folkestyre, uddannelse, social 
velfærd, arbejdsmarked og den grønne dagsorden – citat fra landsformand Mogens 
Jensens klumme i NORDEN NU nr. 1, 2019. 
Og han fortsætter: 2019 giver os også mulighed for at fremhæve, at vi i dag arbejder 
for at styrke fællesskabet mellem de nordiske lande med yderligere lovharmonisering, 
fælles person-ID i en elektronisk virkelighed, bedre infrastruktur både digitalt og tran- 
sportmæssigt, samnordiske kultursatsninger indenfor og udenfor Norden og styrket 
samarbejde på socialområdet. Vi arbejder for fælles udnyttelse af de nye muligheder i 
Arktis med vægt på bæredygtighed og respekt for de oprindelige folk i området, flere 
fælles miljømærkninger, fjernelse af grænsehindringer for mennesker og erhvervsliv 
og for at de nordiske public service-medier bliver tilgængelige for alle i Norden. Og 
giver os mulighed for at påvirke den internationale dagsorden langt stærkere, end vi 
kan hver for sig.  
Vi har haft masser af succes, men vi er ikke færdige. Der er en lang række opgaver, 
der kræver øget nordisk samarbejde. Og for at opnå nordiske resultater behøver vi en 
folkelig opbakning gennem vores forening, der tør markere de nordiske visioner over 
for parlamenter og regeringer – og vi kan måske her tilføje helt lokalt over for de 
kommunale byråd! Her tænker jeg ikke mindst på debatten i økonomiudvalget 
for en uge siden! 
 
 
Sønderjyllands kreds: 

Der blev afholdt kredsgeneralforsamling tirsdag den 10. april 2018  på Hotel Com-
well i Sønderborg efter byvandring i havneområdet med tidligere borgmester A.P. 
Hansen som kyndig og inspirerende guide.  
 
Den nuværende kredsbestyrelse er: 
Tage Sørensen, Tønder-Skærbæk-Toftlund, formand og medlem af landsstyrelsen 
Birte Fangel, Aabenraa, næstformand og medlem af landsstyrelsen 
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Susann Gabelgaard, Haderslev/Frøs Herred, kasserer og sekretær 
Ann Møller Gram, lokalformand Haderslev/Frøs Herred, suppleant til  landsstyrelsen 
Anke Spoorendonk, lokalformand Sydslesvig, suppleant til landsstyrelsen 
Jens Peter Thestrup, lokalformand Sønderborg/Gråsten 
 
 
Mandag den 15. april 2019 
100 års Jubilæumskoncert i DR's Koncertsal 
Sønderjyllands kreds har arrangeret fælles bustransport. Desværre var det vanskeligt 
at få billetter. Det lykkedes os at købe 50 stk., således at hver af de fem lokalafdelin-
ger betalte 10 billetter. Derfor bliver der kun en bus til Koncerthuset. 
 
Mandag den 29. april 2019 kl. 17.00 – 22.00: Kredsgeneralforsamling på Duborg-
Skolen, Ritterstr. 27 i Flensborg. 
- Rundvisning i den nyrenoverede del af skolen, som A.P.Møller-fonden har doneret.- 
- Derefter spisning – menu og pris følger i indkaldelsen.  
- Generalforsamling. Samlet tilmelding fra hver lokalafdeling senest den 23. april. 
 
 
Før jeg afslutter min beretning, vil jeg meddele, at dette er min sidste beretning som 
formand for Foreningen NORDEN i Aabenraa. Jeg har været med i bestyrelsen i 24 år 
og formand i 12 år – det er mange år! Personligt har det givet mig rigtig mange gode 
oplevelser, besøg og kontakt til vore 4 venskabsbyer, gode nordiske venskaber, ud- 
veksling af erfaringer på nordisk plan, dejlige rejser til smukke steder i Norden (ex. 
Island, Øland og Gotland), og i Kristi Himmelfartsferien skal vi besøge Lojo og Hel-
singfors sammen med Aabenraa Kunst-og Musikforening. 
Tolv år er mange år, og jeg har den holdning, at man ikke skal blive for gammel som 
formand, men for kontinuitetens skyld har jeg indvilget i at opstille på en menig post i 
bestyrelsen.  
 
Tusind tak til bestyrelsen for gode diskussioner, for en engageret arbejdsindsats og for 
jeres overbærenhed med mine dårlige mødelederegenskaber, som af og til har givet 
for lange møder. Tak for et altid godt samarbejde. 
 
Som afslutning vil jeg sige tak til alle, der har deltaget i eller støttet Foreningen NOR-
DENs arbejde i det forløbne år. Tak til alle medlemmer for et godt fremmøde til 
arrangementerne. 
 
 
 
Birte Fangel 
Formand 


